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PAMĚTNÍ LIST
Zpráva starostky obce Čistá.

KČ 6,-

2 PAMÁTNÝ STROM
Velké výročí 1918 – 2018
v obci Čistá

5

Z HISTORIE
Kaleidoskop podstatných událostí
19. století z Čisté a okolí

Tabule cti Středočeských Vesnic roku

Z

a přítomnosti nynějších i dřívějších starostů
vítězných („zlatých“) obcí oceněných v soutěži
Vesnice roku proběhlo ve středu 28.2.2018 v budově
krajského úřadu Středočeského kraje slavnostní
odhalení Tabule cti.
Kraj si velice váží práce starostů a Tabule cti je
poděkováním všem třidadvaceti obcím, jejich občanům,
které se od roku 1995 zúčastnily ve Středočeském kraji
soutěže v rámci programu Obnova venkova a jsou nositeli
ocenění Vesnice roku Středočeského kraje.
Na tento slavnostní akt byli pozváni i zástupci naší obce,
která je nositelem titulu „Vesnice Středočeského kraje roku
2013“. Slavnostního odhalení a předání pamětního listu
obci Čistá jsem se zúčastnila společně s ing. Coufalem. Bylo
to velice příjemné setkání s představiteli středočeského
kraje s radním pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti JUDr. Csc. Robertem Bezděkem, s ředitelem krajského úřadu JUDr.
Jiřím Holubem, s předsedkyní Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum PhDr. Marií Kaufmann a dalšími
zástupci kraje, Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje a ostatními oceněnými starosty úspěšných obcí.
Blanka Čebišová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Nová smlouva na odběr pitné vody
Upozornění občanům na sepsání nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
Na základě novely zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je nutné, aby vlastníci vodovodních a
kanalizačních přípojek měli nejpozději v průběhu letošního roku uzavřené nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod, které budou v souladu s novelou uvedeného zákona.
Žádáme proto vlastníky vodovodních a kanalizačních přípojek, aby se dostavili do kanceláře obecního úřadu, pí.
Valigurčinová, k sepsání nové smlouvy, která musí nově obsahovat jak majitele nemovitosti – vlastníka přípojky a jeho
adresu, tak odběratele a adresu odběrného místa, počet trvale připojených osob, umístění vodoměru a parcelní číslo
pozemku, ke kterému jsou přípojky zřízeny.
Bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní a s Všeobecnými obchodními podmínkami dochází k neoprávněnému odběru
pitné vody. V tomto případě může být přípojka vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace odpojena.
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1918 - 2018

Památný strom
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa je dobré si připomenout, že máme v naší obci pamětníka této
významné události, v podobě staleté lípy.
Jedná se o „lípu svobody“, dnes krásný mohutně rozvětvený strom o obvodu kmene cca 220 cm, která byla vysazena
na zahradě bývalé sokolovny (nyní školní zahrada) členy TJ Sokol ihned po první světové válce na počest osvobození
naší vlasti.
Jaroslav Sklenář, kronikář

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola hrou, aneb Komenský by jásal…
Ve středu jsme ve škole mohli sledovat moc zajímavé
vystoupení „PERNŠTEJNŮ“. Dva herci, šermíři, kteří byli z Pardubic,
nám zajímavým způsobem přiblížili to, jak opravdu žili Vikingové.
V tělocvičně se sešla celá škola. To bylo pro nás překvapení,
když jsme v tělocvičně uviděli loď… Naši Vikingové si vybrali deset dětí, se kterými předvedli ukázku bojového výcviku
Vikingů. Bylo to legrační a poučné. Zajímavé bylo zjištění, že ne všechno, co vidíme ve filmech z Hollywoodu, je pravda,
jako třeba helmy, co mají rohy apod.
Bylo to moc zajímavé a jsem si jistá, že jsme tu Pernštejny neviděli naposledy. Byla to krásná hodina dějepisu.
Markéta Schmalzová

Anketa
Jak bylo letos na horách??????
Pavel Blacký:
V neděli 28. 1. 2018 jsme jeli s „naší školou“ na hory. Konkrétně na
Šumavu do Železné Rudy. Penzion DIANA nás přivítal svým vlídným
prostředím a vycpanými trofejemi a informacemi o zdejším okolí.
Ubytování na jedničku a strava také na výbornou. Skvělá organizace –
soutěže, výlet, lyžování a lyžování a lyžování. Děkujeme…
Marek Fojtík:
Lyžovali jsme 2 dny a pak výlet a zase lyžování. Byl jsem moc
spokojený
Dia Votroubková:
Na lyže jsem se těšila už od Vánoc. Byli jsme v Železné Rudě a bylo
to moc fajn. SUPER. Děkujeme
Maruška Krausová:
Týden v Železné Rudě, ubytování, jídlo, a hlavně lyžování. Byl to
hezký zážitek. Prostě super týden. Děkujeme všem učitelům za skvělý
týden….
Matěj Průcha:
4 dny lyžování, jeden den odpočinkový s výletem do Klatov … Super
Nella Loudová:
Letošní „Lyže“ byly z těch mých zatím nejlepší. Plno sněhu, zábavy,
soutěže… Nikdy jsme se nenudili. Celé „hory“ byly moc super. Už teď
se těším na příští rok…
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Přednáška
Dne 15. 2. uspořádala ZŠ a MŠ Čistá setkání s oblíbeným dětským psychologem PhDr. Václavem Mertinem. Přednášky se
zúčastnilo cca 50 posluchačů. Mezi nimi byli rodiče našich žáků, ale i návštěvníci z jiných obcí např. Kralovic, Jesenice či
Žďáru. Stěžejní téma „Odměny a tresty ve výchově a vzdělávání“ jistě zaujalo a během přednášky Dr. Mertin odpovídal i
na konkrétní dotazy publika. Jsme velice potěšeni, že o přednášku projevilo zájem mnoho rodičů. Zároveň věříme, že se
při pořádání další akce setkáme s podobným ohlasem.
Marie Kruntová

KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
1813
válka napoleonská.
Za války napoleonské bylo naše městečko zuboženo opět velkými vojenskými dodávkami.V tomto roce se muselo do Prahy
dodat 55 měřic žita, (měřice 61,487 listru), 38 centů sena (cent 61,7225 kg). Do Slaného 45 centů sena, do Mostu 14 měřic
ovsa, stejný počet ječmene a 973 bochníků chleba. Do Plzně 44 centů mouky, do Rakovníka 17 centů sena, do Terezína 2
¼ sáhu dříví ( sáh 1,793 metru). Mimo to vypravili měšťané 5 povozů do Prahy, 2 do Tábora, 1 do Berouna, 3 do Mladé
Boleslavi, 9 do Veltrus, 5 do Dvora Králové, 1 do Slaného, 4 do Bavor a 12 povozů na dovoz obilí a sena z Březska za
armádou.
1820
cihelna.
Čistecký měšťan Leopold Guth postavil v tomto roce cihelnu u lesa Šípska. V roce 1904 Moric Budecius postavil v cihelně
pec s vyšším komínem, František Wágner provedl roku 1911 stavbu komory a Karel Soukup postavil v roce 1923 v cihelně
domek.
1823
stavba nové školy.
V letech 1823-1824 se stavěla nová škola, když se dříve stará zbourala. Po dostavění nové dvoutřídní školy zde vyučoval
učitel Antonín Majer a učitelským pomocníkem Františkem Leipertem.
1824
postavena sýpka.
Městská správa postavila za městečkem směrem ke Všesulovu, nad Divišovským dvorem na Pavízkách sýpku nákladem
690 zlatých.
1825
sušárna pod Hájkem.
S povolením obce postavil Matěj Loukota pod Hájkem sušárnu na sušení sladu a lnu a při ní hostinec. Hrály se zde kuželky,
karty a také v sušárně se konaly taneční plesy. Bývalo zde veselo a živo. Sušárna s hostincem však v roce 1885 vyhořela a
více nebyla obnovena.
1826
Rotterovská nadace.
Anna Rotterová z Roudnice odkázala Čisté částku 6160 zlatých, a na popud faráře Loukoty byla založena v roce 1826
Rotterovská nadace, která pomáhala finančně podpořit vynikající čistecké studenty, kteří odcházeli na studia.
1827
radnice.
Podle nařízení c.k. krajského úřadu ze dne 18.července a 7.listopadu 1826 musela se stará, životu nebezpečná budova
radnice zbořit. Stará městská radnice byla dřevěná, břidlicí krytá a měla již věž. V následujících letech se jednalo o stavbě
nové radnice. Stavba nové radnice byla povolena zemským úřadem 5.června 1830. Veřejnou dražbou 12.července byla
stavba zadána nejlevnějšímu zednickému mistru, Františku Šafránkovi z Rakovníka za 6772 zlatých r.č.(rakouského čísla),
nebo 2700 zlatých stříbra.Se stavbou bylo započato v červenci 1830 a dokončena tato stavba byla v listopadu 1831. V roce
1831 byly na radniční věž dány hodiny, hodinářem Josefem Vodrážkou z Kalivod za 180 zl. konvertibility měny
(konvertibilita – směnitelnost měny za jinou, např.zlato) a 28.září byly uvedeny v chod. Zámečník Tajbl přijal povinnost je
natahovat a mazat. Dostal za to sud piva ročně.
1829
fara.
Až do roku 1829 byla fara bez hospodářského dvoru, který byl v tomto roce za faráře Jana Stadlera vystavěn. Byly
postaveny stáje a stodola.
1832
masné krámy.
Původních šest masných krámů bylo pro svoji sešlost zbořeno, a v roce 1832 nákladem cechu řeznického v částce 300
zlatých, postaveno šest nových masných krámů. Byly postaveny na místě, kde i staré stály, v místě dnešní hasičské
zbrojnice.
1833
hřbitov.
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U kaple sv.Anny V Hájku byl v tomto roce založen hřbitov. Byly poraženy zbytky dubového lesíku Hájku. Hřbitov byl založen
na kusu vykáceného lesa a zakoupeném poli od Ferdinanda Gutha a na kusu pastviny, která náležela ke kapli sv.Anny.
První pohřeb na tento hřbitov se konal 6.června 1834 a byl zde pochován zámečník Petr Teibl, který na hřbitově provedl
zámečnickou práci. Byl to 19 letý tovaryš z č. 121.
Roku 1860 bylo vysázeno stromoví a aby pořádek se zde udržel, byl postaven v témže roce u hřbitova domek hrobníkovi.
19.srpna 1860 byl na hřbitově postaven velký kamenný kříž místo dřevěného a téhož dne byl také vysvěcen. V roce 1880
byl hřbitov rozšířen a 21.března 1908 byl schválen hřbitovní řád, když do té doby nebyl žádný stanoven. O rok později jsou
opraveny hřbitovní zdi a v roce 1914 zbudována studna u hřbitova, která pak v roce 1931 byla prohloubena. V roce 1933
byla přikoupena část přilehlých záhumenic pro další rozšíření hřbitova a v roce 1935 je domek č.238, byt hrobníka u
hřbitova řádně opraven.
1834
varhany.
Čistecký rodák Ferdinand Guth postavil v tomto roce varhany v kostele sv.Václava v Čisté. Původní varhany byly dány do
kostela ve Všesulově a varhany odtud pak do kaple sv.Anny.
1834
kronika.
V tomto roce byla založena nejstarší pamětní kniha – kronika.
Jaroslav Sklenář, kronikář
/bez redakčního zásahu/

DOŠLO DO REDAKCE

Vynášení mořeny

Zveme všechny na letošní vynášení Mořeny, které se koná v neděli 18. 3. od 15h. Sejdeme se u školy, vezměte si pentličku
na Lítečko.
Lucie Richtrová

Karneval pro děti
Již mnoho roků připravuje Spolek žen v Čisté v březnu pro děti karneval. Bude tomu tak i letos. Připravíme tombolu, hry,
soutěže a promenádu masek. Zajistíme hudbu a občerstvení a přibude i novinka. Možná budeme děti učit nějaké
tanečky, ale určitě se bude konat tvůrčí dílna. Děti budou mít možnost vyrobit si papírového klauna.
A kdy to všechno bude? Přijďte v sobotu 24. března 2018 do kulturního domu v Čisté a tam to ve 14.30 hod vypukne.
Ještě tímto moc prosím všechny šikovné a ochotné kuchařky a pekařky, aby napekly pro děti nějaké dobroty.
Za Spolek žen Katka Coufalová a Věnka Razýmová

VÝPIS USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ČISTÁ Č. 38 ZE DNE 18. LEDNA 2018
Návrh usnesení č. 464/18 : ZO schvaluje navržený program jednání, doplněný o body 7 a 8.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 464/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 465/18 : ZO po projednání schvaluje firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., se sídlem Křížová
472/47, 15000 Praha 5 zhotovitelem „Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace a ČOV“ za částku 1,515.000,Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 465/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 466/18 : ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV u OPŽP.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 466/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 467/18 : ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje na „Informační a
svolávací zařízení pro JSDH Čistá“ v celkové částce 48.279,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 467/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 468/18 : ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Opravu pamětních křížů v obci
Křekovice a Kůzová“ u MZE v celkové částce 130.916,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 468/18 BYLO SCHVÁLENO.

[4]

ČISTECKÝ ZPRAVODAJ
Návrh usnesení č. 469/18 : ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava kapličky v Křekovicích“ u MZE
v celkové částce 312.907,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 469/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 470/18 : ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Výsadba ovocných stromořadí v k.ú.
Čistá u Rakovníka“ u OPŽP v celkové částce 1,867.945,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 470/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 471/18 : ZO po projednání schvaluje nabídku firmy ISES s.r.o. Praha 6 na Zpracování žádosti o podporu
z OPŽP a manažerské řízení projektu vč. organizace zadávacího řízení na akci „Výsadba ovocných stromořadí v k.ú. Čistá u
Rakovníka“ za částku 186.340,- Kč.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 471/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 472/18 : ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Posezónní regenerace hrací plochy
fotbalového hřiště Čistá“ do dotačního programu Středočeského kraje v celkové částce 107.548,72 Kč.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 472/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 473/18 : ZO ukládá Výboru pro životní prostředí u obou žádostí provést místní šetření, a to do konce března
2018.
Pro - 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 473/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 474/18 : ZO souhlasí se zvolením Mgr. Pavla Tintěry přísedícím Okresního soudu v Rakovníku
na volební období 2018-2022.
Pro – 10
Proti – 0
Zdržel se – 1 Mgr. Tintěra
USNESENÍ č. 474/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 475/18 : ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění požární ochrany mezi obcí Václavy a obcí
Čistá s platností od 1.1.2018 za částku 1.000,- Kč/měsíčně.
Pro – 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 475/18 BYLO SCHVÁLENO.
Návrh usnesení č. 476/18 : ZO schvaluje finanční příspěvek pí. N. na provoz pojízdné prodejny v roce 2018 ve výši 10.000,- Kč.
Pro – 11 všemi hlasy
Proti – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 476/18 BYLO SCHVÁLENO.

Zápis z výborové schůze ČSZP Čistá konané dne 1. 2 .2018.
Jubilanti - pí. J. Janičová, Čistá – dárek předají p. Vopatová a p. Štillerová; p. Macháček – gratulace bude zaslána
1. ČSZP přijalo novou členku p. Jitku Novotnou.
2. Dne 7.3.2018 bude uspořádána přednáška na téma „Zahradničení“ – přednáší p.Šulcová. Místo konání zasedací
místnost OÚ Čistá od 16.00 hodin
3. Dne 14. 2. 2018 – divadelní představení „Doktor v nesnázích v LD Kralovice
4. Akce ČSZP Rakovník na rok 2018:
7. 4. 2018 – Zájezd do Kutné Hory – návštěva Tylova domu, Muzea stříbra a chrámu sv. Barbory: Cena 590,- Kč,
senioři 525,- Kč, ZTP 440,- Kč.
22.4. - 28. 4. 2018 - Lázeňský pobyt v Mariánských Lázních - plná penze: Cena 6 300,- Kč.
15. 5. 2018 – Zájezd do lázeňského města Poděbrady – návštěva sklárny na výrobu českého křišťálu, procházka
po kolonádě a výlet lodí: Cena 620,- Kč, senioři, 590,- Kč ZTP.
7. 5. – 13. 5. 2018 – Lázeňský pobyt v Kunraticích – plná penze, 10 procedur: Cena 6 900,- Kč.
20. 5. – 3. 6. 2018 – Lázeňský pobyt ve Františkových Lázních – plná penze, 36 procedur: Cena 14 200,- Kč.
19. 6. 2018 – Zájezd na Konopiště – návštěva zámku, muzea motocyklů Jawa, prohlídka Růžové zahrady: Cena
650,- Kč senioři, 600,- Kč ZTP
14. 7. – 28. 7. 2018 – Lázně Hokovce – 20 procedur: Cena 15 300,- Kč polopenze, 16 400,- Kč plná penze.
21. 7. – 28. 7. 2018 – Lázně Hokovce – 10 procedur: Cena 7 390,- Kč
3. 9. – 9. 9. 2018 – Šumava hotel Horizont: Cena 7 200,- Kč
11. 9. 2018 – Zájezd do Kralovic – kostel sv. Petra a Pavla, Zámek Manětín, Plasy – muzeum stavitelství: Cena
490,- Kč
2. 10. 2018 – Zájezd do Prahy: Cena 420,- Kč.
14. 10. – 20. 10. 2018 – Lázeňský pobyt v Karlových V., hotel Mánes, plná penze, 9 procedur: Cena 6 400,- Kč
Podrobnosti jednotlivých zájezdů a lázeňských pobytů jsou uvedeny na nástěnce u pošty.
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KULTURNÍ PŘEHLED
Čistá
5. – 13. března 2018
Výstava
Budova ZŠ a MŠ Čistá

18. března 2018
od 15:00 hodin

Vynášení Mořeny - Sraz u školy Čistá

24. března 2018
od 14:30 hodin

Karneval pro děti
Kd Čistá

24. března 2018
od 8:00 – 12:00 hodin

Malý velikonoční jarmark
OÚ Čistá

ZE SPORTU

Okolí
24. března 2018
od 20:00 hodin

Tři sestry - koncert
LD Kralovice

ROZPIS UTKÁNÍ TJ ČISTÁ – JARO 2018
25.3.
1.4.
8.4.
14.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
2.6.

15:00 hod
16:30 hod
15:00 hod
13:30 hod
15:00 hod
15:00 hod
17:00 hod
15:00 hod
13:30 hod
15:00 hod
17:00 hod

TJ Čistá
- TJ Šanov
Sp. Řevničov - TJ Čistá
TJ Čistá
- So. Bránov
So. Pustověty - TJ Čistá
TJ Čistá
- So. Sýkořice
TJ Čistá
- So. Janov
B. Lubná
- TJ Čistá
TJ Čistá
- SK Pavlíkov
SK Oráčov
- TJ Čistá
TJ Čistá
- Sj. Chrášťany
TJ Roztoky
- TJ Čistá
Těšíme se na vaši podporu. Jirka Votroubek

Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním a k sobě samému. Je přiblížením se k
dobrým a moudrým Božím záměrům, je naším posvěcením ...
Citát na webu vyhledal Daniel Váhala
Čistecký zpravodaj vydává obec Čistá, evidováno Ministerstvem kultury české republiky, č.j. MK ČR E 10808
odpovědná redakce: Kulturní výbor zastupitelstva obce Čistá
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